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پيامبر اکرم)ص( می فرمايند:

نيكوترين ش�ما، نيك خوترين 

شمايند؛ همانان که الفت  جويند 

و الفت پذيرند.  

»گزيده تحف العقول«

در حال�ي رئيس جمه�ور دي�روز از بازگش�ايي س�ينماها 
از ابت�داي تيرم�اه خب�ر داد ک�ه صن�ف اصل�ي متول�ي 
ميزبان�ي از عالقه من�دان س�ينما، در جري�ان جزئي�ات اين 
تصميم گي�ري از س�وي دول�ت و س�تاد مل�ي کرونا نيس�ت 
و در اي�ن زمين�ه مش�ورتي ب�ا آنه�ا ص�ورت نگرفته اس�ت. 
رئیس جمهور در جلس��ه س��تاد ملي مقابله با كرونا عنوان كرد كه 
سالن هاي سینما و كنس��رت ها با ش��رط ظرفیت 5۰درصد از اول 
تیرماه مي توانن��د فعالیت خود را آغاز كنند. حس��ن روحاني صبح 
ديروز 1۷خرداد ماه در جلسه س��تاد ملي مقابله با كرونا به  صورت 
گذرا و كوتاه ب��ه ارائه توضیحاتي درباره بازگش��ايي برخي از اماكن 
عمومي پرداخت كه سالن هاي سینما و كنسرت را هم شامل مي شد. 
روحاني در اين جلسه عنوان كرد: س��ینماها و كنسرت ها به شرط 
حضور 5۰درصد ظرفیت سالن ها و رعايت كامل پروتكل ها مي توانند 
از ابتداي تیرماه فعالیت خود را آغاز كنند. رئیس جمهور در حالي اين 
شرط را مطرح كرده است كه صنوف مرتبط با سینما و موسیقي به 
 طور كامل نسبت به هماهنگي در اين حوزه اظهار بي اطالعي مي كنند 
و جالب اينكه در اين سخنان اشاره اي به بالتكلیفي سالن هاي تئاتر 
هم نش��ده اس��ت. پیش از اين محمدمهدي طباطبايي نژاد معاون 
نظارت و ارزشیابي سازمان سینمايي از بازگشايي سینماها در اواخر 

خرداد با 4۰درصد ظرفیت سالن ها خبر داده بود. 
مهم ترين نكته در شرط اعالم ش��ده از سوي رئیس جمهور تن دادن 
سالن داران و فعاالن حوزه موسیقي و سینما به اجراي برنامه با رعايت 
ش��رط بهره گیري از 5۰درصد ظرفیت است. بايد ديد آيا اين بار و در 
تاريخ اعالم شده شاهد پايان تعطیالت سه ماهه سالن هاي سینما و 

كنس��رت خواهیم بود؟ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي پیش از اين در 
نامه هايي جداگانه خطاب به آقايان س��عید نمكي وزير بهداش��ت و 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ضمن تبیین خسارات وارده به 
حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، با توجه به گشايش مشاغل مختلف و حتي 
مشاغل پرخطر و پرريسك، خواستار از سرگیري فعالیت هاي فرهنگي 
و هنري و بازگشايي مراكز مرتبط با اين فعالیت ها شد. از سويي ديگر 
رئیس انجمن سینماداران عنوان كرد، هیچ جلسه اي براي هماهنگي 
و تصمیم گیري در زمینه چگونگي بازگشايي سینماها از سوي دولت با 
انجمن سینماداران برگزار نشده است. محمد قاصداشرفي در گفت وگو 
با مهر گفت: قرار است اين هفته به نمايندگي از صنف سینماداران در 
جلسه ستاد مبارزه با كرونا كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار 
مي شود حضور داشته باشم تا تصمیم گیري نهايي در اين زمینه صورت 
بگیرد. قاصداش��رفي در پايان بارديگر تأكید كرد كه »سینماداران« 
هیچ نقشي در فرآيند تصمیم گیري براي بازگشايي سینماها از ابتداي 

تیرماه آن هم با ظرفیت 5۰ درصدي سالن ها نداشته اند. 

شرط رئيس جمهور براي بازگشايي سينماها از تيرماه
انجمن سينماداران نقشي در تعيين زمان بازگشايي سينماها نداشته است!

رسانه ملي يا بنگاه اقتصادي!
بي توجهي به موضوع تبلیغات تلويزيوني و تأثیر گذاشتن روي 
تربیت و انگاره س��ازي آنها در بین مخاطبان و باالخص كودكان 
مسئله اي است كه با چیره شدن مباحث مالي بر مسائل تربیتي 
تلويزيون را از مرتبه آموزش��ي و تربیتي به يك بنگاه اقتصادي 

تنزل داده است. 
بر اس��اس پژوهش هاي علمي و تجربي صورت گرفته، مرتبه و 
تاثیر تبلیغات و برنامه هاي تلويزيوني در بین مخاطبان و باالخص 
كودكان حتي از مؤلفه الگوپذيري آنها نسبت به همساالن خود از 

جايگاه باالتر و مؤثرتري برخوردار است. 
اين شاخصه مهم رسانه و مشخصاً تلويزيون در بین كودكان وقتي 
در كنار عدم درك صحیح اين قشر از جامعه مخاطب تلويزيون در 
مورد برجسته سازي اغواگونه و تا حدودي غیرواقعي به كار گرفته 
در تبلیغات تجاري و منفعت گرايانه قرار مي گیرد، نتیجه اي به جز 
هضم شدن كودك در يك دنیاي لوكس، تجمل گرايانه و البته 

غیرواقعي در پي نخواهد داشت. 
گاهي تمام ت��الش والدين ب��راي ترويج و تبیی��ن اخالقیات و 
ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايراني كه در تنافر و تضاد 
با تفكر و ارزش هاي جاري در زندگي جوامع لیبرال است با تبلیغ 
يك سس يا پودر لباسشويي به باد مي رود چراكه در لیبرالیسم 
اصالت سود و سرمايه مرتبه و ساحت بااليي دارد، به طور مثال 
چیدمان میزهايي مملو از غذاها و خوردني هاي متنوع و اصطالحاً 
الكچري كه در شرايط واقعي مي تواند چندين نفر را تأمین كند 
براي دو يا سه نفر در حالي است كه ضدارزش بودن مصرف گرايي 

و اسراف جزو مؤلفه هاي غیرقابل انكار اعتقادات ايراني هاست.
 قطعاً اين نوع تبلیغات در بین كودكان به دلیل استفاده از ظواهر 
جذاب همراه با موسیقي تهییج و تشويق كننده به مصرف يك 
كاالي خاص به جهت عدم قوه تش��خیص حقیقت از واقعیت و 
نداشتن درك صحیح از منافع اقتصادي كه پشت چنین تبلیغاتي 
پنهان شده است باعث مي گردد تا خانواده ها را براي تأمین آن 
كاالها تحت فش��ار بگذارند، مثاًل در بخش هاي��ي از يك تبلیغ 
مخاطب كودكي را مي بیند كه عمداً لباس هايش را كثیف مي كند 
يا به دلیل دوست نداشتن يك خوراكي سعي در حیف و میل آن 
دارد و همه اينها براي رساندن منظوري است كه در اين تبلیغات 
پنهان است و كودكان به دلیل توجه صرف به مشاهداتشان سعي 
در مشابه سازي و بازآفريني افعال آن كودك دارند، در حالي كه تا 
پیش از آن طبق دستورات تربیتي و اخالقي والدين انجام آن كار 

مصداق بي ادبي و خالف عقل و منطق تعريف شده است. 
كودكاني كه در س��نین پايین هس��تند به لحاظ محدود بودن 
توانايي هاي شناختي، هر آنچه را از تلويزيون مشاهده مي كنند 
واقعیت مي پندارند و هر اندازه كه كودكان برنامه تلويزيوني را به 

واقعیت نزديك تر بدانند از محتواي آن بیشتر متأثر مي شوند. 
بر اين اساس، تاثیرپذيري كودكان كم سن و سال از آگهي هاي 
تلويزيوني، بیشتر از كودكاني است كه سن و سال بااليي دارند. 

يكي ديگر از آسیب هاي موجود در تبلیغات تلويزيوني استفاده 
عجیب و غريب از كودكان و افراد بزرگسال مو بور)بلوند( و چشم 
رنگي است در حالي كه اساساً كثرت جمعیتي چنین افرادي در 
كشور ما آنقدر اندك است كه حتي شرايط انتساب لفظ »اقلیت« 
به آنها غیرواقعي اس��ت، از سوي ديگر بر اس��اس ادراك سازي 
رسانه اي كه در بین آحاد مردم جامعه شكل گرفته، افكار عمومي 
افرادي با ظاهر موي بلوند و چشم هاي رنگي را اروپايي و امريكايي 

)غربي( مي دانند نه ايراني و حتي آسیايي. 
 نمايش زندگي كودكان بس��یار مرفه، از طريق تبلیغات تجاري 
تلويزيوني بايد با مداقه و وسواس بیش��تري بررسي گردد، چه 
اينكه به دلیل همذات پنداري و تخیل قوي كودكان در مقايسه 
ش��رايط واقعي زندگي خود با نمايش غیرواقعي و اغواكننده از 
زندگي هاي تخیلي كه فقط در عوالم تبلیغات تجاري و اقتصادي 
مابه ازا پیدا مي كنند، براي كودكاني كه چنین وضعي را ندارند، 
ضمن تسري احساس مشمئزكننده حقارت، باعث شكل گیري و 

بروز عقده هاي رواني با چاشني حسرت آفريني می گردد.

مصطفيشاهكرمي یادداشت

نگاهي به مجموعه داستان »گل خاکي« نوشته شهيد غني پور

2کبوتر در آسمان خرمشهر

    رامين جهان پور
»گل خاكي« يكي ديگر از كتاب هاي شهید حبیب غني پور است كه از 
هشت داستان كوتاه با حال و هواي جنگ تشكیل شده است. غني پور 
در اكثر داس��تان هاي اين كتاب از خاطرات شخصي خودش در زماني 
كه در جبهه بوده كمك گرفته اس��ت. مسلماً نوش��تن در مورد جنگ 
توسط شخصي كه خودش جنگ را با پوست و استخوان احساس كرده 
باشد، بسیار قابل لمس و باور پذير تر از اثر كس��ي مي شود كه جنگ را 
فقط در خاطرات ديگران يا در كتاب ها تجربه كرده اس��ت. با اين حال 
شهید غني پور در اين كتاب نگاهش به وقايع پشت جبهه هم بوده و به 
مردماني كه گرچه در خط اول جنگ حضور نداشته اند اما در پشت جبهه 
قلب هايشان براي رزمندگان مي تپیده و به نوعي گرفتار جنگ تحمیلي 
بوده اند. در داستان »گل خاكي« كه دومین داستان اين مجموعه است، 
نويس��نده كتاب از زندگي پیرزن تنهايي مي گويد كه در روستا زندگي 
مي كند، او شوهر و تنها پسرش را قبل از انقالب از دست داده است، در 
واقع خان روستا باعث مرگ آنها شده و حاال كه انقالب پیروز شده و صدام 

به ايران حمله كرده است او دس��ترنج دست هاي چروكیده و لرزانش را 
كه يك كاله و يك شال گردن بافتني است به شهر مي آورد و براي كمك 
به رزمندگان تحويل مس��جد مي دهد و در حیاط مسجد هم آسماني 
مي شود. در داستان »كبوترها مي گريند« ما با پسر نوجوان خرمشهري 
به اسم بشیر روبه رو هستیم كه در خانه شان چند كفتر دارد. سربازهاي 
بعثي خانه آنها را اش��غال كرده اند و خانواده آنه��ا دور از خانه در مكان 
ديگري به سر مي برند. بشیر براي كبوترهايش دانه گندم تهیه مي كند تا 
كبوترهايش گرسنه نمانند اما وقتي شبانه به نزديكي خانه مخروبه شان 
مي رسد مي بیند كه عراقي ها در حیاط خانه بغلي كبوترهاي او را كباب 
كرده اند و در حال خوردنش��ان هس��تند. بغض گلويش را مي فشارد و 
اش��ك  هايش روي صورتش مي غلتد اما كاري از دستش برنمي آيد. در 
كمال ناباوري دو تا از كبوترهايش را در گوشه حیاط زنده مي يابد كه زير 
سبد حصیري قائم شده اند. آن دو كبوتر در واقع نر و ماده و جفت هستند. 
كبوترها را زير لباسش پنهان مي كند و دوان دوان از آنجا دور مي شود 
اما توي راه گلوله مي خورد و روي زمین مي افتد. او تصمیم مي گیرد در 
همان لحظه كبوترها را كه پرهايشان آغشته به خون سینه اش شده است 
در آسمان پرواز دهد...«. اين داس��تان به شكلي زيبا و معناگرا به پايان 
مي رسد و اشاره اي سمبلیك دارد به آزادي ش��هر خرمشهر: »با اولین 
طلوع شعاع هاي زرين آفتاب، دو كبوتر سفید كه لكه هاي تیره اي روي پر 
و بالشان بود، از گنبد مسجدي كه گلوله خمپاره اي آن را دريده بود، پرواز 
كردند، از میان نخل هاي بي سر و نیم سوخته گذشتند و در میان آسمان 

آبي خرمشهر اوج گرفتند... )كبوترها مي گريند صفحه 59(«.
اين كتاب در ۷۷صفحه با قطع پالتويي توس��ط انتشارات سوره مهر 

منتشر شده است.

جعفر دهقان، بازيگر در گفت وگو با »جوان«:

به جاي فيلمنامه پول را خرج بازيگر مي کنند
جعفر دهقان معتقد است سينماي ايران به اين 
درك نرس�يده که به جاي پول ريخت�ن به پاي 
بازيگران کم مايه ب�راي فيلمنام�ه هزينه کند.

جعفر دهقان بازيگر س��ینما و تلويزيون با بیان اين 
مطلب به »جوان« گفت: اگر همچنان تأكید بر تولید 
فیلمنامه هاي خوب و قوي براي سینما مي كنیم به  
خاطر آن است كه در سال هاي اخیر، سینماي مان از 
فقر فیلمنامه بسیار ضربه خورده و كنارش بازيگران 

مسلط به فیلمنامه نیز كم شده اند. 
بازيگر آثاري چون »بلمي به س��وي ساحل« ادامه 
داد: در دهه6۰ ب��ا طیفي از س��ینماگران جوان و 
باانرژي روب��ه رو بوديم ك��ه با كلي اي��ده جذاب و 
روزآمد وارد س��ینما ش��ده بودند و چون به  لحاظ 
سینمايي با محصوالت مطرح جهان هم آشنا بودند، 
زمینه ساز خلق آثاري ماندگار شدند. در آن دوران 
اين طور نبود كه هر بچه پولداري بتواند فیلم بسازد 
و فیلمسازي به نوعي جهان بیني نیاز داشت كه هر 

كسي جرئت ورود بدان را نداشت. 
جعفر دهقان با اشاره به تجربیات بازيگري خود در 
دهه هاي مختلف گفت: زمان��ي كه فیلم ها را دوبله 
مي كردند و صداي س��ر صحنه حاكم نشده بود، ما 
بازيگراني بوديم كه تمام ديالوگ ها را حفظ و بي كم 
و كاس��ت جلوي دوربین بی��ان مي كرديم ولي در 
سال هاي اخیر افرادي را به  عنوان بازيگر ديده ام كه 
جز خط داستاني نمي دانند و ديالوگ ها را هم همان 

گونه كه دلشان مي خواهد مي گويند. 
اين بازيگر تأكید ك��رد: كاري ندارم ك��ه خیلي از 
فیلمنامه هاي اين س��ال ها كیفی��ت الزم را ندارند 
و اصاًل فكري پشت ش��ان نیس��ت و آنها كه مدعي 
كارگرداني اين فیلمنامه ها هستند هم تازه جلوي 
دوربین و هنگام فیلمبرداري يادش��ان مي افتد كه 
به امت��داد متن بپردازند ولي به ه��ر حال بازيگري 
اس��لوبي دارد كه اساس��ي ترين آنها حفظ ديالوگ 
است و اگر مي بینیم بازيگري اين روزگار متكي شده 
به يك حلقه چندنفره فارغ از باندبازي ها يك دلیلش 

همین عدم اشراف به بازيگري است. 
بازيگر »هراس« و »پرواز در ش��ب« خاطرنش��ان 
كرد: زماني نه چندان دور ارگان هاي متولي سینما 

از تولید آث��ار انقالبي با متن ه��اي ورزيده حمايت 
مي كردن��د و نتیجه اش هم مي ش��د فیلم هايي كه 
همچنان ه��م ديدني هس��تند ولي در س��ال هاي 
اخیر نهادهاي متولي ه��م در دور باطلي افتاده اند 
و بودجه ها را میان افراد كارنابلد خودي)!( تقسیم 
مي كنن��د و هرازگاه يك��ي دو فیل��م كم مايه دفاع 
مقدس��ی تولید مي كنند؛ فیلم هايي ك��ه نه ديده 

مي شوند و نه بحثي را ايجاد مي كنند. 
جعف��ر دهقان ب��ا تأكید ب��ر پتانس��یل موجود در 
هنرهاي نمايش��ي ايران اظهار داش��ت: در همین 
كشور سريال هايي مثل »يوسف پیامبر«، »مردان 
آنجلس« و »مختارنام��ه« و فیلم هايي مثل »پرواز 
در ش��ب«، »افق« و »مزرعه پدري« تولید ش��ده 
اس��ت، اين، معنايي دارد جز آنكه باز هم مي توانیم 
محص��والت آبرومند ديدن��ي بس��ازيم ولي چون 
امكانات و بودجه ها را به افراد اش��تباهي مي دهیم، 
به جاي محصوالت ماندگار با آثار شعاري و با تاريخ 
مصرف كوتاه مدت مواجهیم كه هیچ فايده اي ندارند 
جز پر كردن جیب عوامل ك��ه آن هم اگر به عوامل 
حرفه اي برسد، قابل تحمل است ولي غالباً افرادي 
با حداقل كاركرد هن��ري درگیر چنین پروژه هايي 

مي شوند. 
جعفر دهقان ابراز امیدواري كرد: بايد بار ديگر كار 
را به دست كاردان سپرد و از نیروهاي حرفه اي چه 
جوان و چه پیر اس��تفاده كنیم تا به نتیجه مطلوب 
برسیم. اگر حرفه اي ها را كنار هم قرار داديم يقین 
بدانید كه خیلي زود شكوفايي سینما و تلويزيون را 

شاهد خواهیم بود.

    محمد صادقي
در کمتر از يك س�ال، دومين اث�ر با موضوع 
حض�ور جاسوس�ان اس�رائيلي در ته�ران 
و عملي�ات خرابكاران�ه آنها پخ�ش خواهد 
ش�د. پي�ش از اي�ن فيل�م »اپرات�ور« ب�ا 
موض�وع جاسوس�ي هس�ته اي و اي�ن ب�ار 
س�ريال »تهران« ب�ا محوريت جاسوس�ي و 
خراب�كاري نظام�ي س�اخته ش�ده اس�ت. 
مجموعه هشت قس��متي »تهران« در روزهاي 
آينده از شبكه 11 تلويزيون رژيم صهیونیستي 
پخش خواهد ش��د. اين س��ريال درباره حضور 
يك جاسوس اسرائیلي در ايران است كه تالش 
مي كند زمینه بمباران نیروگاه هسته اي تهران از 

سوي نیروي هوايي اسرائیل را فراهم كند. 
   »اپراتور« جاسوس 

سال گذشته فیلم سینمايي ای با نام »اپراتور« 
)مأمور مخفي( ساخته مشترك آلمان و اسرائیل 
در فستیوال فیلم برلین رونمايي شد؛ فیلمي كه 
داستان آن بر اساس كتاب خاطرات يك جاسوس 
بازنشسته اسرائیلي ساخته شده است؛ كتابي با 
نام »معلم انگلیس��ي« كه به كارگرداني »يوال 
آدلر« ساخته شد و موضوع آن حضور يك مأمور 
مخفي اسرائیلي در تهران بود كه تالش مي كرد 
به اطالعات هسته اي ايران دست پیدا كند. اين 
زن در عملیات جاسوسي با مهندس ايراني يكي 
از شركت هاي مرتبط با فناوري هسته اي ارتباط 
عاطف��ي برقرار مي كند. اس��تفاده از لوكیش��ن 
شهر صوفیه در پايتخت بلغارس��تان، به عنوان 
تهران و تمايز آش��كار جغرافیاي دو شهر، باعث 
اعتراض هايي شد. نكته مهم درباره فیلم »مأمور 
مخف��ي«، فیلمبرداري بخش هاي��ي از فیلم در 
تهران بود. گفته شد كه كارگردان فیلم از طريق 
ارتباط موبايلي با عواملي در اي��ران، به صورت 
آنالين و از راه دور آن را كارگرداني كرده است. 
اين مسئله باعث شد تا موضوع همكاري عوامل 
ايراني با اس��رائیلي ها به بحثي امنیتي در ايران 
تبديل ش��ود. »اپراتور« فیلم متوسطي در ژانر 
پلیسي و امنیتي است كه حضورش در جشنواره 
برلین نیز افتخاري براي آن به همراه نداش��ت، 
اگرچه پخش كننده هاي فیلم در امريكاي شمالي 
و اروپا رايت اين فیلم را خري��داري كردند تا در 

سطح وسیعي اكران شود. 

   زير پوست »تهران« 
اما میني س��ريال »تهران« در روزهاي آينده از 
يكي از شبكه هاي تلويزيون رژيم صهیونیستي 
پخش خواهد شد. اين س��ريال از نظر مضمون 
شباهت زيادي به فیلم »اپراتور« دارد و حتي از 
بازيگران يكساني نیز بهره برده است. كارگردان  
اسرائیلي »دني سركین« كه متولد روسیه است، 
براي ساخت س��ريال »تهران« سراغ بازيگران 
ايراني حاضر در هالیوود، اسرائیلي هاي دورگه 
كه والديني ايراني داش��ته يا در اي��ران متولد 
شده اند و س��پس به خارج از كش��ور مهاجرت 
كرده ان��د، رفته اس��ت. ب��ا آنكه به ج��ز »نويد 
نگهبان« و » ش��ائون توب« كه س��ابقه حضور 
در مجموعه هايي چون » هوم لن��د« را دارند، 
ساير بازيگران فارس��ي زبان فیلم چهره مهمي 
در سینما نیس��تند. گفته مي ش��ود سرويس 
جاسوسي رژيم صهیونیستي )موساد( يكي از 
حامیان اصلي تولید اين س��ريال اس��ت اما در 
عین حال پاي شركت هاي فیلمساز امريكايي 
نیز به پروژه سريال تهران باز شده و اين احتمال 
مي رود ك��ه قرار اس��ت پس از ش��بكه داخلي 
تلويزيون اسرائیل، موضوع پخش آن در ديگر 

كشورها نیز پیگیري شود. 
   تشابه »تهران« با »اپراتور«

اولین نكته اي كه در تشابه س��ريال »تهران« و 
فیلم »اپراتور« به چش��م مي آيد، اين است كه 
ش��خصیت محوري هر دو را يك زن جاس��وس 
تشكیل مي دهد؛ زني جوان كه تالش مي كند به 
هر نحو ممكن از اسرار هسته اي و نظامي ايران سر 
دربیاورد. مورد دوم كه در هر دو اثر ديده مي شود، 
تأكید بر روابط غیراخالقي اين زن براي دستیابي 
ب��ه اهداف خ��ود اس��ت. در اپراتور، جاس��وس 
اس��رائیلي با يك مدير جوان ش��ركت مرتبط با 

فناوري هسته اي رابطه عاطفي و جنسي برقرار 
مي كند؛ موضوعي كه در »ته��ران« به گونه اي 
ديگر تكرار مي ش��ود. موش��ه زوندر، نويسنده 
فیلمنامه »تهران« مي گويد: »ب��راي اولین بار 
س��ريالي غربي زندگي فعاالن ج��وان ضدنظام 
در تهران را نشان مي دهد، در خانه هاشان و در 
خیابان ها. اضطراب و خطر و دوستي و وفاداري 
بین  آنها را مي بینیم. شجاعت شان در مقاومت 
علیه حكومت آيت اهلل ها را در كنار سبك زندگي 
پرشور و هیجان انگیزشان، مملو از سكس و مواد 

مخدر و راك اند رول مي بینیم.«
نكته سوم، عالقه خاص اس��رائیلي ها به نمايش 
قدرت جاسوس��ي آنها از ايران است، اگرچه در 
فیلمنامه ، زوندر نوشته است، جاسوس اسرائیلي 

در تهران خیلي سريع لو مي رود. 
   »تهران« در تهران نيست!

برخالف فیلم »اپراتور« كه به كمك فیلمبرداري 
زيرزمین��ي بخش هاي��ي از آن در ته��ران 
فیلمبرداري ش��ده اس��ت، س��ازندگان سريال 
»تهران« براي انتخاب لوكیش��ني شبیه تهران 
عالوه بر سرزمین هاي اش��غالي از آتن پايتخت 
يونان اس��تفاده كرده ان��د. در تیزره��اي كوتاه 
تبلیغاتي منتشر شده از اين سريال، تالش شده 
پروپاگانداي رژيم صهیونیستي علیه جمهوري 
اس��المي به نمايش درآي��د. نماي��ش اعدام در 
میادين بزرگ ش��هر تهران، يكي از دروغ هايي 
اس��ت كه س��ريال »تهران« مي خواهد درباره 

پايتخت ايران به نمايش بگذارد. 
   اظهارات تعجب آور بازيگران اسرائيلي

س��ريال »تهران« در ژانر جاسوسي ساخته 
ش��ده و تصويري كه از تهران نشان مي دهد 
برخاسته از سیاست هاي دولت تل آويو است، 
با اين حال برخي از بازيگ��ران ايراني االصل 
اين سريال در مصاحبه هايي مضحك مدعي 
ش��ده اند س��ريال »تهران« درباره عش��ق به 
مردم ايران ساخته شده است! آنها امیدوارند 
س��ريال »تهران« فقط در فصل اول متوقف 
نش��ود و ادامه آن نیز س��اخته ش��ود و حتي 
مانند موفقیت فیلم كره اي »انگل« در اكران 
بین المللي، داستان جاسوسي اسرائیلي ها از 
ايران و روابط عاشقانه يك جوان ضدانقالب در 
تهران با دختر اسرائیلي، مورد توجه مخاطبان 

بین المللي قرار گیرد. 
با وج��ود اينك��ه در يك س��ال گذش��ته دو اثر 
س��ینمايي و تلويزيون��ي از س��وي اس��رائیل با 
محوريت جاسوسي علیه ايران ساخته شده است 
اما انفعال صداوس��یما و س��ازمان سینمايي در 
تولید آثاري در ژانر جاسوسي جاي تعجب دارد. 
اين در حالي رقم مي خورد كه سابقه تولید آثار 
در ژانر معمايي و جاسوسي مانند سريال »گاندو« 
نش��ان داده اس��ت مخاطبان با اين آثار ارتباط 
خوبي برقرار مي كنند. از زمان ساخت آخرين اثر 
مهم سینمايي با موضوع »صهیونیسم« در ايران 
حدود 11س��ال گذشته اس��ت. فیلم سینمايي 
»شكارچي شنبه«، در سال 1388 تولید شده و 
عجیب است كه در اين سال ها هیچ تالشي براي 

تولید فیلمي ديگر صورت نگرفته است.

 خرابكاري جاسوس اسرائيل 
در »تهران«! 

 اسرائيل که يك دهه پيش در تهران دانشمندان هسته اي ايران را ترور مي کرد 
حاال سريالي 8 قسمتي با عنوان »تهران« ساخته که قرار است از شبكه11 تلويزيون اين رژيم پخش شود

س��ريال »ته��ران« در ژان��ر 
ش��ده  س��اخته  جاسوس��ي 
و تصوي��ري ك��ه از ته��ران 
نش��ان مي دهد برخاس��ته از 
سياست هاي دولت تل آويو است

 سعيد الهي و تهيه کنندگي همزمان
2 مستند بلند سينمايي

س�عيد الهي تهيه کنندگي دو مس�تند »هش�تادي ها« و 
»پرنده ها درخت را فراموش نمي کنند« را برعهده گرفت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي پروژه، سعید الهي كارشناس 
سینما و رسانه، با دو مستند بلند با موضوعات اجتماعي و دفاع مقدس، 
تهیه كنندگي را در عرصه س��ینماي مس��تند تجربه مي كند. وي كه 
از چندي پیش تهیه و تولید دو مستند بلند س��ینمايي را در تهران و 
استان گلس��تان آغاز كرده است، گفت: مس��تند »هشتادي ها« كه با 
مشاركت مركز گسترش سینماي مستند و تجربي و توسط امیرحسین 
خلیل زاده از مستندسازان جوان كشورمان كارگرداني مي شود، در حال 
حاضر پژوهش خود را به اتمام رسانده و در مرحله نگارش است. از نیمه 
دوم سال گذشته با حمايت بنیاد فرهنگي روايت فتح، تولید مستند 
سینمايي ديگري به كارگرداني فرود عوض پور را آغاز كرده ايم كه در 

حال حاضر تدوين نهايي آن در حال انجام است.

مستند

 بازيگر »روح« 
خواستار تغيير قانون امريكا شد

ووپي گلدبرگ با انتش�ار 
ويدئويي تأکيد کرد کشتن 
يك غيرنظامي بايد همان 
عواقبي را در قانون داشته 
باشد که کشتن يك افسر 
پلي�س دارد، در حالي که 
ام�روز اينگون�ه نيس�ت. 
به گ��زارش مهر ب��ه نقل از 

اينديپندن��ت، گلدبرگ بازيگر برنده اس��كار ب��راي فیلم روح با انتش��ار 
ويدئويي اظهار داشت: تغییر قانون مي تواند زمینه بازي بین پلیس و افراد 

سیاهپوست را تغییر دهد. 
اين بازيگر 64 ساله گفت: هر جنايتكاري مي داند اگر يك پلیس را مجروح 
كند، اگر به پلیس شلیك كند و اگر به پلیس آسیب بزند، عواقب عظیمي 
را بايد تحمل كند اما من مي خواهم بدانم، مي شود تغییري ايجاد كرد كه 
در صورت كشته ش��دن يك غیرنظامي به دست پلیس هم همان عواقب 

شلیك به پلیس شامل حال فرد قاتل شود. 
بازيگر »روح« خواستار اين شد كه نحوه برخورد مردم با پلیس و پلیس با 

مردم در يك موضع مساوي باشد. 
اعتراضات مسالمت آمیز و نیز صحنه هايي همراه غارت و آتش سوزي در 
روزهاي اخیر در مینه سوتا و كنتاكي رخ داده كه همه در اعتراض به قتل 

جورج فلويد بوده است. 

سینما


